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Lekka atletyka 
Bieg Czekoladowy 
Już w najbliższą niedzielę o godz. 
11 wystartuje po raz piąty w Po-
znaniu Bieg Czekoladowy. Jego zi-
mowa edycja nosi podtytuł – 
Słodkie Walentynki. Główny dy-
stans dla biegaczy i miłośników 
nordic walking wynosi 5 km, 
a dzieci pobiegną na krótszych 
dystansach. Po raz pierwszy kilku-
set uczestników Biegu Czekola-
dowego przemierzy alejki Parku 
nad Wartą. Start i meta znajdują 
się przy przystani Posnanii.  
– Odbywały się tam niegdyś m.in. 
biegi im. Henryka Brauna i z okazji 
Dni Rataj. Patronat nad Biegiem 
Czekoladowym objęła Rada 
Osiedla Rataje. To impreza spor-
towa integrująca trzy pokolenia – 
podkreśla Maciej Nowak, wspó-
łorganizator imprezy. Na uczest-
ników czekają słodkie niespo-
dzianki. A co wspólnego ma bie-
ganie i czekolada? – Odpowiedź 
jest prosta. – Jeśli w grę wchodzi 
czekolada, opór jest daremny  – 
cytują Reginę Brett pomysło-
dawcy biegu. W czerwcu odbę-
dzie się letnia edycja Biegu Czeko-
ladowego pod hasłem „Smak 
Lata”. Organizatorem obu wyda-
rzeń jest Centrum Medyczne 
Dynasplint i portal 
wszystkoobieganiu.pl. (PAT) 

Zapasy 
Pięć medali Sobieskiego 
Zawodnicy Sobieskiego Poznań 
wywalczyli zawodnicy pięć krąż-
ków w rozegranym w Raciborzu 
I Pucharze Polski. Swoją domina-
cję w kraju w kategorii 87 kg po-
twierdził Tadeusz Michalik, który 
wygrał wszystkie swoje walki,  
po drodze pokonując swojego 
klubowego kolegę Michała Pie-
trzaka. W finale Michalik zwycię-
żył zawodnika  PTC Pabianice – 
Michała Dypka przez przewagę 
techniczną. Bardzo dobrze w gro-
nie seniorów spisał się Gerard 
Kurniczak, który jest juniorem, 
a w swym pierwszym występie 
w tej grupie wiekowej doszedł 
do finału. Przegrał w nim z Łuka-
szem Konerą z AKS Piotrków. Był 
to pierwszy występ utalentowa-
nego zawodnika Sobieskiego 
po wyleczeniu kontuzji. (PAT) 

Jubileusz Unii 
Bal Sportu w Swarzędzu 
W najbliższą sobotę o godz. 19 
w Eurohotelu w Swarzędzu odbę-
dzie się I Bal Sportu. W imprezie 
weźmie prawie udział 200 osób. 
Swoją obecność zapowiedział 
mistrz olimpijski w rzucie młotem, 
Szymon Ziółkowski i prezes 
WZPN, Paweł Wojtala. – To ko-
lejna inicjatywa naszego koła, ma-
jąca na celu zintegrowanie środo-
wiska sportowego w Swarzędzu 
i przypomnienie faktu, że już 
za trzy lata największy miejscowy 
klub, czyli Unia będzie obchodził 
100-lecie istnienie. Pierwsza edy-
cja balu odbędzie się z okazji 380-
lecia Swarzędza. Chcemy, żeby 
w następnych latach odbywały 
się też kolejne tego typu imprezy 
– podkreślił Wiesław Zaporowski 
z Koła „Unia 100”, które jest obok 
władz swarzędzkiego klubu orga-
nizatorem balu. (PAT)

Siatkówka 
Radosław Patroniak 
sport@glos.com 

 W Puszczykowie i  Poznaniu 
odbyły się turnieje finałowe mi-
strzostw Wielkopolski. Złote 
medale wywalczyły zawod-
niczki Enei Energetyka Poznań 
i zawodnicy Jokera Piła. 

Straciły tylko seta 
Znakomicie zagrały młodzie-
żowe zespoły Enei Energe-
tyka w finałach mistrzostw 
Wielkopolski. W Puszczykowie,  
gdzie rozgrywany był finał ju-
niorek siatkarki trenera Michała 
Dudka okazały się bezkonku-
rencyjne w całym turnieju.  
     – Pierwszy mecz pomimo, że 
inauguracyjny był bez historii. 
Rywalki z Piły stanowiły tło dla 
spokojnie i konsekwentnie gra-
jących siatkarek Enei Energe-
tyka Poznań. Pierwszy set 
do 13, drugi do 17, trzeci do 11. 
Komentarz jest zbędny. Była to 
dobra rozgrzewka i zapoznanie 
się z obiektem, piękną nową 
halą w Puszczykowie – tłuma-
czył Robert Rakowski, prezes 
Enei Energetyka.  
         Drugie spotkanie z Kaliszem 
nie było już takie łatwe. Zmobi-
lizowane kaliszanki skuteczne 
w obronie i kłujące raz po raz 
atakiem z lewego skrzydła pro-
wadziły w pierwszym secie nie-
mal od początku do końca.  
      – Zimna głowa naszych siat-
karek w końcówce pozwoliła 
jednak na wygranie pierwszej 
partii e 31:29. Drugi set to domi-
nacja podopiecznych trenera 
Michała Dudka, które pokonują 
Amber Kalisz do 15. Kiedy wy-
dawało się, że koniec meczu 

jest bliski i Enea Energetyk wy-
gra 3:0 podopieczne trenera 
Daniela Przybylskiego zerwały 
się do walki i wygrały seta do 15. 
To tylko rozzłościło nasze siat-
karki, które wygrały do 20 i całe 
spotkanie 3:1. Jak się później 
okazało był to jedyny stracony 
set dziewczyn w całym turnieju    
– dodał Rakowski. 
       Ostatni mecz w imprezie, de-
cydujący o złotym medalu, 
mimo że było to derbowe star-
cie, nie dostarczył zbyt wielu 
emocji. 
     Już w pierwszym secie Enea 
Energetyk pokazał rywalkom 
zza miedzy, że tytuł mistrzyń 
Wielkopolski może należeć 
tylko do nich. Wygrana do 10 
mówiła sama za siebie. W kolej-

nych dwóch setach rozluźnione 
siatkarki z Bukowskiej były już 
chyba myślami na uroczystości 
dekoracji, pozwalając ekipie 
UKS ZSMS na zdobycie więk-
szej liczby  punktów. Kolejne 
sety Enea Energetyka wygrała  
do 18 i 21, a całe spotkanie 3:0. 

Wszystkie nagrody indywi-
dualne zdobyły zawodniczki 
zwycięskiej drużyny: tytuł 
MVP – Klaudia Felak, miano 
najlepszej przyjmującej – Agata 
Sklepik, a najlepszej rozgrywa-
jącej –  Julia Rakowska.  

Złoto dla pilskich gladiatorów 
Z kolei juniorzy finałowy 

turniej rozegrali w hali 
przy Chwiałkowskiego. Enea 
Energetyk rozpoczęła go z nie 
mniejszym animuszem, co ich 
klubowe koleżanki. W pierw-
szym spotkaniu z VII LO SMS 
Amber Kalisz w pełni kontrolo-
wali przebieg meczu, wygry-
wając przy wspaniałym do-
pingu poznańskiej publiczności 
kolejne starcia do 19, 13, 19.  

– Drugi mecz z UKS SMS Jo-
ker Piła był przedwczesnym fi-
nałem. Podopieczni trenera Mi-
chała Dębca wyszli na to spot-
kanie bardzo zmotywowani 
i skoncentrowani. Pomimo po-
rażki 0:3 juniorzy naszego 
klubu zaprezentowali siat-
kówkę na bardzo wysokim po-
ziomie. Silniejszy zespół Jokera 
przewyższał nas siłą zagrywki 
i warunkami fizycznymi. Po-
mimo to znakomicie walczyli-
śmy w polu i na siatce – przy-
znał szef poznańskiego klubu.  

Ostatnie spotkanie z Kangu-
rem Nowy Tomyśl decydowało 
o srebrnym medalu mistrzostw. 
Tylko w drugim secie siatkarze 
Kangura uciekli poznaniakom, 
ale końcówka należała już 
do Enei Energetyka, który wy-
grał 26:24. Pierwszy i trzeci set 
padł łupem poznaniaków do 18. 
W tej sytuacji złoto pojechało 
do Piły, a srebro do Poznania. 
Najlepszym środkowym tur-
nieju w stolicy Wielkopol-
ski wybrano Sebastiana Bana-
cha, a najlepszym libero – Ja-
kuba Szwedowicza. 

 W najbliższy weekend 
do rywalizacji przystąpią ka-
deci (w Pile) i kadetki (przy ul. 
Bukowskiej w Poznaniu). ¹
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Najlepsze zawodniczki Enei w Puszczykowie. Od lewej: Julia Rakowska, Klaudia Felak i Agata Sklepik

Enea Energetyk i Joker 
mistrzami w regionie

Zespół Jokera przewyż-
szał nas siłą zagrywki 
i warunkami fizyczny-
mi, ale mimo to podjęli-
śmy walkę i dzielnie 
stawialiśmy opór. 
Robert Rakowski

Derby i Artego 
na początek MP
Koszykówka 
Radosław Patroniak 
r.patroniak@glos.com 

 W dniach 21-25 lutego w hali Po-
litechniki Poznańskiej odbędzie 
się turniej finałowy MP koszy-
karek do lat 22. Pasjonująco za-
powiada się pierwszy dzień im-
prezy, czyli środa.  
      Najpierw o godz. 16.45 doj-
dzie do młodzieżowych derbów 
Poznania, czyli meczu Enea AZS 
z MUKS, a o godz. 20 na parkiet 
wyjdą dorosłe akademiczki 
i w meczu ekstraklasy zmierzą 
się ze zdobywcą Pucharu Polski, 
Artego Bydgoszcz. 
     W MP do lat 22 Enea AZS za-
gra z MUKS, VBW GTK Gdynia 
i Supravis Bydgoszcz.  W dru-
giej grupie zagrają Basket Byd-
goszcz, Widzew Łódź i Huragan 
Wołomin. 

Zawodniczki prowadzone 
przez Krzysztofa Dobrowol-
skiego bardzo przekonująco 
wygrały turniej półfinałowy 
w Gorzowie i znalazły się w gro-
nie ośmiu najlepszych zespo-
łów w tej kategorii wiekowej. 
To był podstawowy cel 
poznanianek i udało się go zre-
alizować.  

– Jestem bardzo zadowo-
lony z postawy zespołu. Oba-
wiałem się trochę o zgranie 
dziewczyn, ale niepotrzebnie.  
Teraz będziemy solidnie przy-
gotowywać się do finałów, aby 
pokazać się z jak najlepszej 
strony – przyznał Dobrowolski.  

Przez pierwsze trzy dni 
trwać będzie faza grupowa, 
a decydujące rozstrzygnięcia 
zapadną w sobotę i w niedzielę.  
Obie poznańskie drużyny mają 
apetyt na medale MP.  ¹

NIE PRZECIĄGAJ 
STRUNY!  
Wszystko o bieganiu 

C
zęsto amatorzy biega-
nia posługują się ści-
słymi planami trenin-
gowymi jak dogma-
tem, przepisem na suk-

ces, zazwyczaj nie dostosowa-
nymi do własnych możli-
wości. Trenowanie „z głową” 
to nie odhaczanie kolejnych 
dni w exelu, ale dostosowanie 
metod treningowych i ich ob-
ciążeń do aktualnych możli-
wości.   
      Aż 90 procent kontuzji, to 
powtarzające się przeciążenia 
u biegaczy, którzy nie dają so-
bie szansy na odpoczynek 
swoim organizmom.  Jak wy-
nika ze spostrzeżeń specjali-
stów ortopedii, na kontuzje 
związane z więzadłem  krzy-
żowym przednim  narzekają ci 
biegacze, którzy w przeszłości 
mieli urazy kolana zawiązane 
z urazem tego więzadła. Naj-
częściej występuje on podczas 
sportów kontaktowych, grach 
drużynowych, narciarstwie 
czy tenisie. To często nie bie-
ganie jest przyczyną bólu, ale 
dawno przebyte kontuzje, 
które na skutek biegania czę-
sto się odnawiają. Na szczęś-
cie podczas biegania do ura-
zów więzadła krzyżowego 
przedniego praktycznie nie 
dochodzi.  

Skręcenia stanowią uraz 
cięższy niż naciągnięcie mięś-
nia i czasem trudno jest 
na pierwszych rzut oka oce-
nić czy ten stan jest skręce-
niem, zwichnięciem czy zła-
maniem, ponieważ objawy 
mogą być podobne. Podczas 
skręcenia stawu dochodzi 
do rozerwania lub naderwa-
nia tkanek i więzadeł otacza-
jących staw. Takich kontuzji 
nie wyleczymy na podstawie 
„mądrości” z e-forów. 

Bardzo ważna jest facho-
wa diagnoza i zalecenie odpo-
wiedniego leczenia – podkre-
śla dr Maciej Nowak, do-
świadczony specjalista medy-
cyny sportowej. Próba treno-
wania pomimo dokuczliwego 
bólu prowadzi do poważniej-
szych kontuzji. Sportowcy 
amatorzy nadużywają ponad-
to środków przeciwbólowych 
oszukując się sloganem „ból 
to ściema”. Ból to sygnał, że 
dzieje się coś niedobrego 
w naszym organizmie i tego 
sygnału nie można zagłuszać.   

Konieczne jest skorzysta-
nie z pomocy medycznej. 
Wiele domorosłych progra-
mów treningowych zapomi-
na o zasadzie treningu na-
przemiennego  (ciężki/lekki). 
Jeżeli wykonamy dwa silne 
treningi pod rząd, nałożymy 
na swój organizm maksymal-
ne obciążenie i staniemy się 
bardziej podatni na kontuzje. 
Im jesteśmy starsi tym więcej 
czasu potrzebujemy na rege-
nerację. Zasada jednego dnia 
wolnego od biegania w tygod-
niu jest jak najbardziej OK! 
Odpoczynek też jest jednost-
ką treningową. ¹

Przemysław Walewski 
sport@glos.com
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